
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

п`ятнадцята   сесія VІ скликання 
 
від  24.05.2012 р. №____ 
 
   Про затвердження Положення про міську  
комісію по контролю за дотриманням правил  
пасажирських перевезень перевізниками в місті  
Коростень при виконкомі Коростенської міської  
ради та оновленого її складу  
 
  З метою впорядкування діяльності комісії по контролю за 
дотриманням правил пасажирських перевезень перевізниками в місті 
Коростень та у зв’язку зі зміною окремих її членів, керуючись п.2 ч.1 ст.26 
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Положення про міську комісію по контролю за 
дотриманням правил  пасажирських перевезень перевізниками в місті 
Коростені (додаток 1). 

2. Затвердити оновлений склад комісії по контролю за дотриманням 
правил пасажирських перевезень перевізниками в місті Коростень 
(додаток 2). 

3. Визнати рішення тридцять дев`ятої сесії V скликання від 25 березня 
2010 року „Про затвердження оновленого складу міської комісії по 
контролю за дотриманням правил пасажирських перевезень 
перевізниками в місті Коростень при виконкомі Коростенської 
міської ради” таким, що втратило чинність. 

 
 

Міський голова                                                                         В.Москаленко 
                                                                                    
Секретар міської ради                                           В.Ходаківський 
 
Заступник міського голови                                  О.Ясинецький 
 
Начальник управління економіки                       О.Жилін   
 
Начальник юридичного відділу                          Т.Камінська 



Додаток 1  
до рішення 15 сесії  Коростенської 

міської ради VI  скликання  
від 24.05.12р. №______ 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про міську комісію  по контролю за дотриманням правил  
пасажирських перевезень перевізниками в місті Коростені  

1. Міська комісія  по контролю за дотриманням правил  пасажирських перевезень 
перевізниками в місті Коростені  (далі – Комісія) є постійно діючим органом при 
виконавчому комітеті Коростенської міської ради у сфері пасажирських  перевезень. 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією  і Законами України  “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, “Про автомобільний транспорт”, Постановою  
Кабінету Міністрів України “Про затвердження  Правил надання послуг пасажирського 
автомобільного транспорту”, рішеннями Житомирської обласної ради та 
розпорядженнями голови обласної ради, рішеннями Коростенської міської ради та її 
виконавчого комітету і розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням. 

3. Основним завданням Комісії є  
- участь в межах своєї компетенції в реалізації державної політики, 

загальноміських програм та рішень міської ради у сфері перевезень пасажирів 
автомобільним транспортом. 

- здійснення відповідно до законодавства контрольно-наглядових функцій у сфері   
перевезень  пасажирів автомобільним транспортом. 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:  
- розробляє проекти документів, пов’язаних з регулюванням діяльності  

автотранспортних  підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення; 
- бере участь у формуванні  міської політики  в галузі пасажирського 

автомобільного транспорту; 
- бере  участь у розроблені проектів програм розвитку автомобільного транспорту 

в місті; 
- бере участь у формуванні мережі місцевих маршрутів для перевезення 

пасажирів; 
- приймає участь в організації та проведенні  конкурсів на перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом та розробці умов договору на перевезення пасажирів з 
автоперевізниками  - переможцями конкурсу  і контролює їх виконання; 

5. Комісія має право: 
- перевіряти роботу автоперевізників, які здійснюють пасажирські перевезення, із 

залученням контролюючих органів з метою контролю за дотриманням  ліцензійних і 
договірних умов; 

- по результатам перевірки складати відповідні акти та направляти їх до 
контролюючих органів для вжиття заходів; 

- залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій до реалізації основних 
завдань комісії. 

7. Голова та персональний склад комісії затверджується рішенням Коростенської 
міської ради. 

 

Секретар міської ради                                                            В. Ходаківський 



Додаток 2  
до рішення 15 сесії  Коростенської 

міської ради VI  скликання  
від 24.05.12р. №______ 

 
Склад 

міської комісії по контролю за дотриманням правил пасажирських 
перевезень перевізниками в місті Коростень 

 
Железко  
Володимир Дем'янович 

голова комісії, депутат міської ради 
 

  Ясинецький  
  Олександр Анатолійович 

заступник голови комісії, заступник міського голови 
 

 
Члени комісії: 

 
Жилін 
Олексій Васильович 

начальник управління економіки 
 

Лискова Наталія 
Анатоліївна 

начальник відділу місцевого економічного розвитку 
управління економіки 

Шумська Наталія 
Андріївна 

Провідний спеціаліст відділу місцевого економічного 
розвитку управління економіки 

Єсін Ігор 
Володимирович 

начальник управління праці та соціального захисту 
населення Коростенської міської ради  

Щербанюк  
Людмила Петрівна 

начальник фінансового управління 
 

Войтюк   
Руслан  Леонідович 

головний спеціаліст юристконсульт юридичного відділу 
 

Волківський В’ячеслав 
Миколайович 

начальник ВДАІ та АТІ м. Коростеня (за згодою) 
 

Островська 
Галина Михайлівна 

голова міської громадської організації „Жіноча рада”  
(за згодою) 

Слобожан 
Леонід Миколайович 

голова міської громадської організації „Рада ветеранів”  
(за згодою) 

Венгловська  
Валентина Степанівна 

голова Спілки голів окружних будинкових комітетів  
(за згодою) 

 

 

Секретар міської ради                                                            В. Ходаківський 

 

 

 


